


כאבי גרון מאת: הרוקח עאמר מריד

כאב גרון הוא השם המקובל לתחושות של כאב ושל גירוי בלוע.
או  בליעה  בעת  רק  מופיע  הוא  קרובות  לעיתים  אך  רצוף,  להיות  עלול  הכאב 

דיבור , הגורם  העיקרי לכאב גרון  הוא  דלקת.
1. דלקת גרון חיידקית- נגרמת בעיקר על ידי חיידקי סטרפטוקוקוס.

2. דלקת גרון ויראלית - נגרמת ע"י וירוס-נגיף.

אדם  של  הרוק  טיפות  באמצעות  הגוף  תוך  אל  פולשים  הווירוס  או  החיידק 
חולה בזמן שיעול או נשיקה, במקום סגור, צפוף ולא מאוורר, החיידקים/וירוסים 
חודרים ונצמדים אל התאים של חלל הלוע והשקדים, פולשים לתוכם ומתרבים 

בתוכם. 
מערכת  שהיא  הגנה  מערכת  באמצעות  הגוף  תגובת  את  מעורר  זה  תהליך 
החיסון המורכבת מתאים לבנים שתפקידם לתקוף ולהרוג פולשים  זרים. ביטוי 
לתהליך זה נקרא דלקת שמאופיינת בהופעת אודם, כאב, רגישות, חום מקומי 

או כללי.
קשה מאוד לאבחן בין דלקת גרון חיידקית לנגיפית והסימפטומים דומים מאד. 

ניתן להבחין בין חיידקים לוירוסים ע"י ספירת דם. 

דלקת גרון חיידקית:
התסמינים הם: הרגשה כללית רעה, כאבי גרון במיוחד בשעת בליעה, כאב ראש, 

פריחה, חום גבוה.
גרון  ורגישות בבלוטות הלימפה, משטח  נפיחות  - אודם בגרון,  סימני הדלקת 

חיובי ושקדים אדומים עם נקודות לבנות או מעין קרום לבן.
10% מהדלקות הן חיידקיות ונגרמות מסוגים שונים של משפחת הסטרפטוקוקוס. 
כגון מורסה  יכולים להיות סיבוכים מקומיים  גרון חיידקית  סיבוכים של דלקת 

מסביב לשקד, דלקת מכסה הגרון - שניהם מחייבים אשפוז .

משטח גרון היא הבדיקה שנועדה לזהות חיידקי סטרפטוקוקוס. 
דלקת גרון ויראלית:

רעה,  כללית  לרוב לתפקד. התסמינים הם הרגשה  ניתן  ויראלית  גרון  בדלקת 
כאבי גרון וקושי בבליעה, נזלת, צרידות, כאבי ראש.

סימני דלקת הגרון: אודם בגרון , נפיחות בלוטות לימפה, חום גבוה. נקודות או 
קרום לבן על פני השקדים.

 90% מדלקות הגרון הן ויראליות.  



הטיפול בדלקת גרון
1. מנוחה - לשכב במיטה ולתת לגוף לנוח

ולהילחם במחלה.
2. צריכה מועטה של קלוריות - לא יותר

מ-1000 קלוריות ביום.
3. צריכה של כמויות גדולות של נוזלים, עדיף

נוזלים צלולים, מרקים ותה צמחים.
4. הגבלת סוכרים.

5. נוגדי כאבים, כדורי מציצה המכילים חומר
מאלחש ומחטא או כדורי מציצה טבעיים 

המכילים פרופוליס, ויטמין C ולכסניות המכילות אבץ
6. טיפול אנטיביוטי - בדלקת גרון ויראלית הטיפול באנטיביוטיקה
אינו יעיל. התרופה נועדה לפעול נגד חיידקים ולא נגד נגיפים.

לעומת זאת, כשמדובר בדלקת גרון חיידקית, כלומר כאשר ישנו חשד 
גבוה או זיהום חיידקי מוכח, ישנה התוויה לטיפול אנטיביוטי )נגד החיידק(.

חשוב לטפל בכל דלקת גרון סטרפטוקוקאלית בכדי למנוע סיבוכים.

קלגרון
טבליות מציצה ותרסיס להקלה מהירה

בכאבי גרון חזקים ובזיהומים בחלל הפה
והגרון.

בטעמי תפוז, לימון, תות, מנטה
ומיקס פירות.

Benzocaine-ו Tyrothricin :מכיל
אינו מכיל סוכר. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

כאבי גרון



תרופה המקלה במהירות וביעילות על כאבי הגרון.
כאבי גרון חזקים במיוחד? קחו סטרפסילס פלוס, מקל 

במהירות+מאלחש את איזור הכאב.
סטרפסילס. עזרה ראשונה לגרון כואב.

למוסין
לכאבי גרון חזקים 

טבליות מציצה להקלה על 
כאבי גרון חזקים

בטעם לימון ודובדבן.
בעל הפעולה המשולבת:

•מקל 
•מחטא 

•מאלחש 
כשר, ללא סוכר 

סטרפסילס

כאבי גרון 

.Lidocaine,Tyrothricin,Cetrimonium Bromide :חומר פעיל
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

Dichlorobenzyl Alcohol, Amylmetacresol & Lidocaine Hydrochloride :סטרפסילס פלוס מכיל
סטרפסילס מכיל: Dichlorobenzyl Alcohol & Amyletacresol. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.


